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KÖZLEMÉNY ILLEGÁLIS SZENNYVÍZELHELYEZÉSRŐL
Lajosmizse Város Önkormányzatát az új csatornahálózat kiépítését végző cég, a Duna
Aszfalt Kft. tájékoztatta, hogy a kivitelezéssel érintett területeken már több esetben
tapasztalták, hogy a kiépített, új csatornahálózatba a lakosok illegálisan beleengedik a
keletkezett szennyvizüket az ingatlanhoz bekötött tisztítóidomon keresztül.
Ezzel a tevékenységgel a lakosok a kivitelezők további munkáját megnehezítik, és
ellehetetlenítik, továbbá a soron következő műszaki munkálatokat a kivitelező nem tudja
folytatni, mint például a műszaki átadás-átvételkor a rendszer kamerás vizsgálata a rendszer
szennyezettsége miatt.
Felhívom az érintett lakosok figyelmét, hogy az ingatlanon elhelyezkedő belső tisztító
idom kiépítésekor az ingatlan tulajdonosokat a kivitelező lenyilatkoztatta – a nyilatkozat
minta a közlemény mellékletében megtalálható -, hogy „A beépített szennyvízcsatorna
bekötést csak az üzemeltető engedélyével, szolgáltatatási szerződés megkötését követően
helyezhető üzembe”.
Fenti nyilatkozatból világosan kiderül, hogy szennyvizet az új csatornahálózatba
csakis a BÁCSVÍZ Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés megkötése után lehetséges
beleengedni.
A szolgáltatási szerződés megkötéséig szigorúan TILOS a szennyvizet az új hálózatba
belejuttatni, azon lakosok, akik ezt mégis megteszik súlyos pénzbüntetésre számíthatnak. A
BÁCSVÍZ Zrt-vel történő szerződéskötés kezdetének várható ideje a tervek szerint 2014. év
második fele.
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NYILATKOZAT
Szennyvízcsatorna bekötéshez

Közlemény melléklete

Alulírott……………………………………………leánykori név………………………................
anyja neve: …….……………………………………………………………………………………
születési hely, idő: ………………………………… ……………………………………………..
szem. ig. szám: ………………….Lakcím: ……………………..………………………………
Helyszín: ……………………………………………………………………….…..(hrsz. .….….)
Ingatlan ivóvízbekötéssel rendelkezik:

IGEN / NEM

(megfelelő rész aláhúzandó)

CSATORNA SZÁM: ……………………………..
alatti ingatlan tulajdonjogában érintett (megfelelő rész aláhúzandó)
• tulajdonos• tulajdonos képviselője• főbérlő• albérlő• egyéb
Lajosmizse város szennyvízhálózat kivitelezését végző kivitelező képviselőjével egyeztetve, az általam
kijelölt helyre került az ingatlan bekötésére szolgáló csatlakozó idom beépítése, az előzetes
egyeztetéseknek megfelelően.
A jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg vállalom, hogy mint fogyasztó gondoskodom a bekötés
állagmegőrzéséről.
A beruházás befejezését követően vállalom a szennyvízcsatorna bekötés hozzáférhetőségét
(megközelíthetőségét), valamint ellenőrzését a szennyvízcsatorna szolgáltatást biztosító BÁCSVÍZ Zrt.,
mint üzemeltető részére. A beépített szennyvízcsatorna bekötést csak az üzemeltető engedélyével,
szolgáltatatási szerződés megkötését követően helyezhető üzembe. Felhívjuk az átvevő figyelmét, hogy a
közműves ivóvízellátásról szóló, többször módosított 38/1995 (IV.5.) Korm. rendelet 25. § a szerint:
Elválasztó rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, juttatni nem szabad.
Vázlat a bekötésről

Gerincvezeték
Folyásirány
Dátum: ……..……………, 2013.………..………………

…………………………………
kivitelező képviselője

………………………………
ingatlannal rendelkezni jogosult

